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Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno, 2012. gadu!

Arvien jau kāda svece būs,
kas baltus darīs arī mūs
Kā stars no svētvakara.

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus!
Laimīgu Jauno gadu!
Sveicam gadu mijā 		
Balvu Mūzikas skolas kolektīvs

Sociālā dienesta
atbalsta un
rehabilitācijas
nodaļa, bērni ar
īpašām vajadzībām
un viņu vecāki
saka sirsnīgu
paldies biedrībai
“Neatkarība – Balt’’
par brīnišķīgo
Ziemassvētku eglītes
pasākumu.

Ber, Laimīte, sudrabiņu
Ziemassvētku vakarā,
Lai mirdzēja visas takas
Jaunajā gadiņā.
Vīksnas pagasta iedzīvotāji!
Šis laiks pirms Ziemassvētkiem ved mūs pretim kādam baltam
klusumam, aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts,
kas mums atkal no jauna jāatrod. Tāpēc, pirms iedegsim sveci egles
zarā, degsim svētku liesmu savās sirdīs - ar piedošanu, sapratni,
ar mīlestības dzirksteli. Lai sirsnīgi un mīļi Jums šie
Ziemassvētki. Veselību, raženus darbus, prieku un gaišumu sejā,
čaklumu un darba sparu rokās, mīlestību sirdī Jaunajā 2012.gadā!
Vīksnas pagasta pārvalde
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Sociālā palīdzība
iedzīvotājiem
Sociālā dienesta Sociālās
palīdzības nodaļu 2011. gadā
ir apmeklējuši 15040 klienti,
saņemti 2557 iesniegumi.
Balvu novadā uz šo brīdi ir
izsniegtas izziņas, kas apliecina:
• trūcīgas personas statusu
(ienākumi zemāki par 90 latiem mēnesī uz personu)- 3081
personām;
• pilnu atbrīvojumu no pacientu iemaksas un līdzmaksājuma
(ienākumi zemāki par 120 latiem)- 678 personām;
• 50% atbrīvojumu no pacientu iemaksas un līdzmaksājuma
(ienākumi zemāki par 150 latiem)- 316 personām;
Šīm iedzīvotāju kategorijām
tika nodrošināti atvieglojumi
veselības aprūpes pakalpojumu
saņemšanā, kā arī dota iespēja
saņemt sociālo palīdzību no
pašvaldības.
Ņemot vērā to, ka Sociālās
drošības tīkla stratēģijas darbības
termiņš ir 2011.gada 31.decembris, Ministru kabinets ir
apstiprinājis izmaiņas attiecībā
uz veselības jomas pasākumiem,
nosakot, ka no pacientu iemaksas un līdzmaksājuma, sākot
ar 2012.gada 1.janvāri, tiks
atbrīvotas tikai trūcīgās personas.
Līdz ar to personas ar zemiem
ienākumiem (ienākumi, kas
nepārsniedz 120 vai 150 LVL) no

2012.gada 1.janvāra vairs netiks
atbrīvotas no pacientu iemaksas
un līdzmaksājuma.
Balvu novada pašvaldība
arī turpmāk, iespēju robežās,
palīdzēs grūtībās nonākušiem
novada iedzīvotājiem.
Sociālajiem
pabalstiem
pašvaldība šogad ir atvēlējusi
337014 latus.
Vēlamies atgādināt tām
trūcīgajām ģimenēm ar bērniem,
kuras šogad nav saņēmušas
Latvenergo dāvanu karti, to
varat saņemt līdz 06.01.2012.
Sociālajā dienestā Raiņa ielā
52, kā arī daudzbērnu ģimenes,
kuru bērniem nepieciešamas
brīvpusdienas sazināties ar
sociālajiem
darbiniekiem,
informācija
pa
telefonu
64521176.
Visiem
Balvu
novada
iedzīvotājiem
Ziemassvētkos
mēs novēlam:
Lai nākamais gads ir bagāts ar
labām domām,
darbīgām dienām un priecīgiem
atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda
godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties, paciest un palīdzēt.

Ziemassvētki

ma, kā aizgājušā gada grūtuma un
nedienu sakopošana. Kad bluķi
sadedzina Ziemassvētku vakarā,
tam līdzi sadega arī visas gada
neveiksmes, ļaunumi un bēdas.
Bluķa vilkšanu izdara barā, dziedot Ziemassvētku dziesmas ar
piedziedājumu “kaladū”. Bluķa
vilkšanu kādreiz dara vienas
sētas ļaudis, citreiz arī vairākas
sētas kopā. Piesējuši bluķi virvē,
ļaudis to velk sētā pa dažādām
vietām, sevišķi kur gadījušās
likstas un nelaimes. Nonākot
pēdējā sētā, vilkšana beidzas ar
bluķa sadedzināšanu. Kādreiz
bluķa sadedzināšana notikusi rijas krāsnī.
Ziemassvētki, Lieladiena, tie
Dievam dārgi laiki;
Ziemassvētki bluķi vilka,
Lieladiena šūpli kāra.
Ja šeit vēl kā līdzīgu kustību
piesaista
“Ziemassvētku
vilkšana kalnā”, kas apdziedāta
vairākās dainās, tad var veidoties priekšstats par vistālāko senatni, kur varbūt bluķa vilkšana
reprezentējusi Saules un gaismas augšupeju, vēlāk kļūstot
par “Ziemassvētku vilkšanu
kalnā” un visbeidzot pārtapusi
par analoģisku darbību ļaunuma
iznīcināšanai.
Vēl plašāk pazīstama Ziemassvētku tradīcija ir ķekatās
iešana, kas šur tur uzglabājusies
vēl līdz mūsu dienām. Dažos novados ķekatas sauc par budēļiem,
nūjiniekiem, kūjiniekiem, preiļiem, kurciemiem un čigāniem.
Latgalē ķekatniekus sauc arī
par kaļedām vai kaladniekiem.
Ķekatnieki, dažādās maskās
tērpušies, iet no viena ciema
uz otru, lai nestu tur svētību un
aizdzītu prom dažādus ļaunos

ir viens no svarīgākajiem posmiem gada apritē, nozīmīgs
rituāls,
kam
jānodrošina
labklājība un saskanīga visu
turpmāko darbu gaita, krāšņs
mirklis ziemas vienmuļajā dienu ritējumā, un tāpēc jo vairāk
gaidīts.
Lielie gada darbi ir padarīti
- raža novākta, graudi izkulti
un sabērti apcirkņos, rāmi un
nesteidzīgi rit dienas.
Ziemassvētki iekļaujas senajā
pirmskristītības agrāro kultu ciklā
un tiek svinēti ziemas saulgriežu
laika ap 23.decembri, kad diena
ir visīsākā, bet nakts sasniegusi
savu maksimālo garumu, kad
saule iegriežas uz pavasara pusi.
Līdzās Ziemassvētku nosaukumam dažviet sastopams arī
cits, kas attiecināms uz pirmo
svētku vakaru un nakti, proti, Bluķa vakars, ķūķu (ķoču,
kūķu, ķūcu) vakars. Nosaukums
‘Bluķa vakars’ atgādina par senu
rituālu darbību - bluķa velšanu,
atdarinot saules gaitu, bet ‘ķūķu
vakars’ - par tikpat senu rituālu
Ziemassvētku ēdienu izvēlē,
kam bija jāveicina turība un
labklājība. Taču dainās vairs tikpat kā nav saglabājušies šie senie
nosaukumi, tās min vairs tikai
Ziemassvētkus.
Sen domāju, nu redzēju
Ziemassvētku kumeliņu:
Līdz zemītei baltas krēpes,
Pinkaināmi kājiņām.
Ziemassvētku vakarā ievads
svētku norisēm ir bluķa vilkšana.
Tā ir viena no īpatnējām
Ziemassvētku izdarībām, kam ir
sena rituāla nozīme. Vecu ļaužu
liecībās bluķa vilkšana saprota-

Lolita Laicāne, Sociālās
palīdzības nodaļas vadītāja

Balvu novada Domes ārkārtas
sēdi 22. decembrī vadīja Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par divu
personu ievietošanu ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā un
sociālā pakalpojuma apmaksu.
Par Atzinības raksta
piešķiršanu.
Sēdē lēma piešķirt Balvu
novada Domes Atzinības rakstu
Balvu Sporta skolas sporta deju
skolotājai Anitai Grāmatiņai par
radošu, kvalitatīvu mācību procesa organizāciju, izglītojamo
izciliem sasniegumiem novada
un valsts sacensībās, aktīvu
līdzdalību novada kultūras dzīves
popularizēšanā, Balvu Sporta
skolas darbiniecei Skaidrītei
Ķīselei par ilggadēju, godprātīgu,
pašaizliedzīgu un kvalitatīvu
medicīniskās
uzraudzības
nodrošināšanu Balvu novada
sportistiem.
Grozījumi dokumentos
Ārkārtas sēdē deputāti lēma
par grozījumiem Pedagogu atlases nolikumā, par grozījumiem
Balvu novada Domes 2011.
gada 10.novembra lēmumā
„Par Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta maksas pakalpojumiem”, par dalību projektu
konkursā Igaunijas, Latvijas un
Krievijas pārrobežu sadarbības
programmā un līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam „Tour
de Latgale & Pskov” (Tūre

Latgale & Pleskava). Izdarot
grozījumus Balvu novada Domes
2011.gada 10.novembra lēmumā
„Par Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta maksas pakalpojumiem”, lēmuma 1.8.3 un
1.8.4.apakšpunktā un izteikta
jaunā redakcijā:
„1.8.3. lielā pasākumu zāle
(noma latos) 4,92 1,08
6,00
1.8.4.darba kabinets privāti
praktizējošam speciālistam
2,05
0,45
2,50
(psihoterapeits,
logopēds
u.c.).”
Tika
izdarīti
grozījumi
saistošo noteikumu „Grozījumi
Balvu
novada
pašvaldības
24.02.2011. saistošajos noteikumos „Par Balvu novada
pašvaldības 2011.gada budžetu””
pieņemšanu.
Zemes nodošana lietošanā
Deputāti
piekrita
nodot
bezatlīdzības lietošanā no 2012.
gada 1.februāra uz 9 gadiem
biedrībai „Latgales reģiona
attīstības aģentūra” nekustamo
īpašumu - zemes vienību Dzirnavu iela, Balvos (posmā no Alejas
ielas līdz Balvu ezeram), 1341
kv.m. platībā, projekta „Tour de
Latgale & Pskov” realizēšanai.
Piedalīties pārrobežu projektu konkursā
Sēdē lēma par dalību projektu
konkursā Igaunijas, Latvijas un
Krievijas pārrobežu sadarbības
programmā un līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam „Promotion of Healthy Life-Style Organizing Sport Events in Latgale
and Pskov Regions” (Veselīga
dzīvesveida
veicināšana,
organizējot sporta pasākumus

Latgales un Pleskavas reģionos
- akronīms CrossBo Active).
Piedaloties Latgales plānošanas
reģiona un Latgales reģiona
attīstības aģentūras sagatavotajā
Igaunijas, Latvijas un Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas projektā „Tour de Latgale &
Pskov” (Tūre Latgale & Pleskava) nodrošināt līdzfinansējumu
15% apmērā jeb EUR 11284.58
vai ekvivalents LVL 7930.85 no
projekta kopējām investīcijām
EUR 75230.51 vai ekvivalents
LVL 52872.30.
Līdzfinansējums projektam
par ielu remontu
Sēdē piekrita piedalīties
Latvijas
republikasSatiksmes
ministrijas ERAF līdzfinansētās
darbības
programmas
“Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.2.1.2.aktivitātes
“Tranzītielu sakārtošana pilsētu
teritorijās”” projektu konkursā
ar projektu „Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu
pilsētas administratīvās robežas
līdz Parka šķērsielai Balvos,
Balvu novadā”. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošinot
pašvaldības
finansējumu
neattiecināmo izmaksu segšanai
un projekta attiecināmo izmaksu
līdzfinansējumu 22,1% apmērā
603 804 lati.
Par
finanšu
līdzekļu
piešķiršanu
Balvu
Valsts
ģimnāzijai
Deputāti piešķīra no Balvu novada pašvaldības 2011.
gada pamatbudžeta līdzekļiem
neparedzētajiem
gadījumiem
Ls 1000.00 latu Balvu Valsts
ģimnāzijai mēbeļu iegādei.

garus. Tāpēc ķekatniekus visur
labprāt uzņem un tos pacienā.
Ķekatnieki centās maskoties,
kā arī runājot mainīt savu balsi,
lai tos neviens nepazītu, jo palikt nepazītam bija liels gods. Lai
runājot mainītos balss, tad mutē
ielika vai nu korķi vai arī kādu
citu priekšmetu.
Maskošanās ideja ir plaši
pazīstama arī pie citām tautām,
un tās pamatā ir seni auglības riti.
Parasti maskās mēģina attēlot tos
garus, kuriem grib pielabināties
vai arī
iespaidot. Viena no
pazīstamākām senlatviešu ķekatnieku maskām bija lāča maska, jo viņi ticēja, ka lācis ar savu
rūkšanu aizbaida, aizdzen projām
visus ļaunos garus. “Lāci” pagatavoja no diviem uz āru apgrieztiem kažokiem; no tiem vienu
uzvilka uz rokām, otru uz kājām,
bez tam mēdza vēl “lāci” notīt ar
zirnājiem no kājām līdz rokām.
Ķekatās iešanai ir maģisks,
svētību nesošs spēks, tāpēc,
tās sagaidot un uzņemot, mājā
valda viesmīlības likums, jo
kurš gan grib aizdzīt svētību
no mājas! Katrā mājā budēļus
gaidīja cienasts un dāvanas. Šī
došana, budēļu apdāvināšana
tāpat ir sena rituāla sastāvdaļa,
ar kuru cerēja iegūt labklājību
mājām, veselību cilvēkiem,
auglību lopiem un laukiem. Un
kur tad vēl došanas, dāvināšanas
prieks! Senā - veltēs budēļiem,
čigāniem, šodien - dāvanās
mājiniekiem un draugiem grozā
zem Ziemassvētku egles, maisā
uz lieveņa vai pie kādas sniega
kupenas dārzā.
Budēļi atnesa svētību ikvienai vietai, kur tie mēdza
uzturēties - vai tā būtu istaba

ar kuplo mājas ļaužu saimi, vai
laidars ar mājlopiem, zirgu stallis, vai linu un miežu lauks, vai
kāpostu dārzs.
Lai gan šodien nevienam
vairs nav jāpierāda, ka patiesībā
šī ķekatnieku jeb budēļu
trokšņošana ir ar daudz dziļāku
jēgu un nozīmi - tās galvenā funkcija ir ļauno garu aizbaidīšana.
Viņu nemitīgā diešana un lēkāšana
ir tas dzīvības un kustības spēks,
kas liek apjaust ne vien ziemas stingumā iekapsulētos
snaudošos dabas spēkus, bet arī
šo norišu erotisku virzību, dziedot nerātnās dziesmas un papildinot tās ar akcionālās maģijas
paņēmieniem.
Ziemassvētkos gaidīja bagāts
mielasts. Pats svarīgākais un
visvairāk apdziedātais bija cūkas
šņukurs, apžāvēta un vārīta
cūkas galva vai galvas puse.
To lika galdā veselu ar vārītu
vai ceptu kāļu, rāceņu, burkānu
piedevām, sautētiem vai svaigiem kāpostiem. Pasniedza arī
vidzemnieku kāpostus, kas vārīti
kopā ar putraimiem, sīpoliem
un sagrieztu speķi vai citu gaļu.
Cūkas šņukurs simbolizēja arklu, pašu galiņu deva arājam, lai
labi veiktos ar aršanas darbiem.
Ziemassvētku ēdiens bija arī
koča, kūča u.tml., krāsnī sautēta
miežu grūbu biezputra kopā ar
sagrieztu un nedaudz apceptu
speķi ar sīpoliem. Grūbas iepriekš
pannā viegli apbrūnināja. Galdā
lika gaļas vai putraimu desas.
Tās novietoja uz šķīvja līkumā
tā, lai abi gali saietu kopā, tāpat
kā pēc Ziemassvētkiem satiekas
abi gada gali. Šais svētkos var pasniegt arī ceptu cūkas šķiņķi vai
cūkgaļas šķēles ar kartupeļiem.

Ļoti iecienīti svētkos bija krāsnī
ar visu mizu cepti kartupeļi, kāļi,
rāceņi, bietes. Vēl Ziemassvētku
galdā bija vārīti zirņi, pupas, ko
varēja ēst ar sauju sausus vai arī
ar saceptu speķi un sīpoliem.
Gatavoja arī taukšķētus zirņus
- gandrīz mīkstus, vārītus zirņus
notecināja sausus un uz pannas ar nelielu tauku piedevu
apgrauzdēja. Visus sagatavotos
zirņus un pupas vajadzēja apēst,
lai nākošā gadā nebūtu jāraud.
Visus ēdienus centās sagatavot
laikus, lai svētkos visi būtu brīvi
un varētu nodoties citām svētku
izdarībām. Ziemassvētkiem cepa
dažādas maizes, raušus, plāceņus
- visus pēc iespējas apaļus kā
saule un speķa pīrāgus līkus
kā pusmēness. Visus to sacepa
daudz, lai pietiktu ko pacienāt
daudzos ķekatniekus. Saldam
ēdienam gatavoja biguzi no
gabaliņos grieztas vai salauztas rupjmaizes, to pārlejot ar
dzērveņu vai citu ogu atšķaidītu
sulu, kas saldināta ar cukuru vai
medu. Mūsdienās var kā piedevu
pasniegt putu krējumu. Dzērieni
bija viegls medus kvass, alus
piens, paniņas. Galdā iederas arī
svaigi āboli.
Ziemassvētku galdu apklāja
ar galdautu sniega baltumā,
rotāja ar skujām (priežu, egļu,
kadiķu), labību kūlīšiem. Pie
griestiem kāra salmu vai niedru puzurus ar dzijas, papīra vai
lupatiņu pušķiem, vijas no salmu
vai niedru gabaliņiem. Gatavoja
arī “saulītes”, kartupelī sadurot
vārpas vai smilgas. Puzurus un
saulītes pakāra vienā dienā, lai
tie nepārtraukti grieztos kā saule
debesīs.

22.decembra
Domes sēde
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Durvis ver Saieta nams
Bērzkalnes pagasta Rubeņos
16.decembrī svinīgi tika
pārgriezta simboliskā lenta
pie jaunā Rubeņu Saieta nama
durvīm. Ar sālsmaizi pirmos
viesus laipni sagaidīja Mudīte
Maslova un Aleksejs Miņins.
Ir īstenots Balvu novada
pašvaldības ELFLA projekts
„Bērzkalnes
pagasta
saieta
nama būvniecība un teritorijas
labiekārtošana Rubeņos. Projekta kopējās izmaksas ir 27379,23
lati, no tā pašvaldības finansējums
– 7144,08 lati. Būvdarbus veica
SIA „Meistars JVK”.

Saieta nama atklāšanas brīdī
uzrunas teica Balvu novada
pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva, pagasta administrācijas
pārstāvji, Balvu Kultūras un
atpūtas centra vadība un pašu pagasta iedzīvotāji.
Kā
pastāstīja
pagasta
pārvaldes vadītājs Jānis Raginskis, paredzēts, ka Rubeņu Saieta namā notiks dažādi kultūras
pasākumu, divas dienas nedēļā
te strādās pagasta kultūras darbiniece.

Balvu rokdarbnieces
ciemojas „Eco fabrika”
Balvu novada pašvaldības
aģentūru „Ziemeļlatgales Biznesa
centrs” apmeklēja rokdarbnieču
pulciņa „Mežģis” kolektīvs.
Vēlme tikties virmoja jau
sen. Gan rokdarbnieces, gan SIA
„Eco fabrika” adītājas strādā ar
dziju, darinot skaistas cilvēkiem
vajadzīgas lietas, tikai dažādās
tehnikās.
Rokdarbnieču
pulciņa
„Mežģis” kolektīvs iepazinās
ar „Ziemeļlatgales
Biznesa

Par pasta nodaļas darba laika
izmaiņām 2012.gadā
Sakarā ar VAS Latvijas Pasts pāreju uz piecu darba dienu nedēļu no 2012.gada 1.janvāra pasta sūtījumu
piegāde klientiem tiks nodrošināta no pirmdienas līdz piektdienai.
Sakarā ar Latvijas Pasta darbības izmaiņām tiks grozīts darba laiks Naudaskalna, Tilžas, Krišjāņu,
Egļuciema, Briežuciema un Bērzpils pasta nodaļās.

P. 9:00 - 12:30
O. 9:00 - 12:30
T. 9:00 - 12:30
C. 9:00 - 12:30
P. 9:00 - 12:30
Se. Sv. -

P. 10:00 - 13:30
O. 10:00 - 13:30
T. 10:00 - 13:30
C. 10:00 - 13:30
P. 10:00 - 13:30
Se. Sv. -

Bērzpils pasta
nodaļa
P. 8:30 - 13:30
O. 8:30 - 13:30
T. 8:30 - 13:30
C. 8:30 - 13:30
P. 8:30 - 13:30
Se. Sv. -

Krišjāņu pasta
nodaļa
P. 9:00 - 12:30
O. 9:00 - 12:30
T. 9:00 - 12:30
C. 9:00 - 12:30
P. 9:00 - 12:30
Se. Sv. -

vadu pārstāvēja divas komandas.
Katrā
komandā
startēja
pieci bērni un ieguva pirmo
un otro vietu jaunākajā grupā.
Divām meitenēm bija augstākais
novērtējums arī individuālajā
vērtējumā.
Pateicamies vecākiem par
sadarbību.

Valsts robežsardzes
Viļakas pārvalde
izsludina konkursu uz
šādiem vakantiem
amatiem:

Pirmsskolas skolotāja Melita Masa koncertē kopā ar audzēkņiem

Egļuciema
pasta nodaļa

centru”. Labvēlīgā, uzticības
pilnā gaisotnē pie tējas tasītes
tika apspriesti daudzi aroda
jautājumi, problēmas, iespējamie
risinājumi. Šajā tumšākajā gada
posmā, katram sirdī palika kāds
gaismas stariņš, neizdzēšama
ticība labajam.
Viktors Šļuncevs,
Balvu novada pašvaldības
aģentūras
„Ziemeļlatgales Biznesa
centrs” direktors

Veiksmīgi starti sporta
svētkos

Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests katru gada
nogali organizē bērniem un
jauniešiem ar īpašām vajadzībām
piedalīšanos Latgales novada
sporta svētkos, kuri notiek
Līvānos. Šogad sporta svētki
notika 9.decembrī Līvānu 2.vidusskolas sporta zālē. Balvu no-

Briežuciema
pasta nodaļa

3.

Tilžas pasta
nodaļa

Naudaskalna
pasta nodaļa

P. 9:00 - 12:30
O. 9:00 - 14:30
T. 9:00 - 14:30
C. 9:00 - 14:30
P. 9:00 - 14:30
Se. Sv. -

P. 8:00 - 11:30
O. 8:00 - 11:30
T. 8:00 - 11:30
C. 8:00 - 11:30
P. 8:00 - 11:30
Se. Sv. -

1. Administratīvā dienesta jurista amatiem (divas vakances).
Amata pienākumu pildīšanai nepieciešama profesionālā augstākā
izglītība tiesību zinātnes tematiskajā jomā. Nepieciešama pieredze pēdējos piecos gados nostrādātiem vismaz trīs gadiem juridiskā jomā.
Darba vietas adrese Garnizona ielā 19, Viļakā, Viļakas novadā.
2. Nodrošinājuma dienesta speciālista amatu. Amata pienākumu
pildīšanai nepieciešama profesionālā vidējā izglītība, vēlama tehniskā
izglītība (specialitāte – automehāniķis). Obligāta B autovadītāja
kategorija un vēlama D autovadītāja kategorija. Iemaņas darbā ar
riepu balansēšanas iekārtām, metināšanas agregātiem un iemaņas
automašīnu remontēšanā. Nepieciešama pieredze – pēdējos trijos
gados nostrādātiem vismaz diviem gadiem attiecīgajā darbā. Darba
vietas adrese Garnizona ielā 19, Viļakā, Viļakas novadā.
3. Bērziņu robežapsardzības nodaļas remontatslēdznieka amats. Vēlama motorzāģa un krūmgrieža operatora apliecība, apkures
sistēmu speciālista apliecība un santehniķa darba iemaņas. Darba vietas adrese Bērziņi, Liepnas pagasts, Alūksnes novads.
Pieteikšanās līdz 2011.gada 30.decembrim, iesniedzot motivācijas
vēstuli un CV Garnizona ielā 19, Viļakā, Viļakas novadā, vai
nosūtot uz e-pastu: rolands.timoskans@rs.gov.lv Informācija pa
tālruni.64501913, mob.t. 28658190.
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Balvu Sporta skolai - 50. Apsveicam!

Mans ir tas, ko esmu paveiNo 1981.gada līdz 1988. vispārējās fiziskās sagatavošanas Alejas ielā 2.
Sporta skola
Pašlaik Balvu sporta skola
cis (J.V.Gēte)
gadam skolas darbu vada Valdis grupā tika pieaicināti visi rajona saņem lielu finansiālu atbalstu no ir profesionālas ievirzes sporta
Dokumenti liecina, 1955. gadā Sērmūkšs.
Straujš rezultātu sporta skolotāji.
rajona . Šajā periodā vairāki spor- izglītības iestāde, kura realizē
Balvu rajona darbaļaužu deputātu uzlabojums vieglatlētikas nodaļā,
Tad nāca 90- ie gadi, pārmaiņu ta skolas audzēkņi iekļauti Valsts programmas vieglatlētika, grieķu
padomes Izpildu komitejā tika skolā sagatavoti augstas klases gadi. Ar 1991.gadu direktores izlases komandu sastāvos un - romiešu cīņa, svarcelšanā,
pieņemts lēmums Nr.190 par sportisti vieglatlētikā, smaiļošanā pienākumus
veic
Ludmila veiksmīgi aizstāv Latvijas valsts basketbolā, volejbolā, sporta
Bērnu sporta skolas atvēršanu, un grieķu-romiešu cīņā: 10-cīņā Beļikova. Valstī politika mainījās godu dažāda ranga sacensībās. dejās, peldēšanā. Skolā nodarbobet tikai 1961.gadā 1.septembrī Imants Kairišs 1984.g. jaunatnes līdz to mainījās sporta skolas Aivars Začs kļūst vairākkārtējais jas 413 audzēkni, strādā 19 sporta
vadoties pēc Balvu rajona Tau- Latvijas rekordists, Māris Grodņa uzdevumi. Skolas administratīvās Latvijas un Baltijas čempions veidu treneri. Skola apsaimnieko
tas izglītības nodaļas un Balvu - airēšana, Dmtrijs Kaļinins cīņa, telpas atradās Balvu 1.vidussko- 800 metros un Pasaules skolu peldbaseinu.
rajona ”Vārpas” padomes kopējā Iveta Ločmele - šķēps, Māris las telpās un ar katru gadu sporta spēļu 2.vietas ieguvējs Šērburgā,
Sirsnīgi sveicu visus sporta
lēmuma tika atvērta Balvu rajona Ločmelis – tāllēkšana,110m/b, skolas vajadzībām izmantoja- Valdis Iļjanovs – vairākkārtējais skolas audzēkņus, absolventus,
Bērnu un jaunatnes sporta skola. Viktors Beļikovs, 800 m.
mo telpu skaits samazinājās un Latvijas un Baltijas čempions, bijušos un tagadējos pedagogus,
Par pirmo sporta skolas direktoru
No 1988.gada līdz 1991. sākās pašvaldības reforma, kuras 400 metros, Sergejs Vinogradovs tehnisko personālu un visu Baltika nozīmēts Ulrihs Pozņaks. gadam direktores pienākumus rezultātā bijām spiesti meklēt ci- vairākkārtējais Latvijas čempions vu rajona sportisko saimi skolas
Ar 1961.gada 1.septembri skolā pilda Anita Grāmatiņa, kura bija tas telpas.
svarcelšanā, Latvijas republikas 50.gadu jubilejā.
tika izveidotas sekojošas sporta spiesta sporta skolu pārveidot par
Pateicoties
izglītības rekordistu godu nes Igors GosSkolas absolventus un pedanodaļas: * vieglatlētikas nodaļa veselības sporta klubu, galvenais nodaļas vadītāja Augusta Voi- tjevs, Edijs Oplucāns un Oļegs gogus mīli gaidām 30.decembrī
Balvos treneris Henrihs Millers uzdevums bija maksimāli iesaistīt kas iniciatīvai un Balvu rajona Platovs.
pulksten 19.00 Balvu pilsētas
un Tilžā – Paulis Laicānas;
jaunatni fiziskajās aktivitātēs padomes finansiālajam atbalstam
No 2004. gadā sporta kultūras un atpūtas centrā.
* vingrošanas nodaļa Viļaka, nepievēršot lielu uzmanību sporta 1998.gadā sporta skola atrod skolā ievieš sporta laureāta
Ludmila Beļikova,
treneris Ibragims Abdulajevs;
meistarībai. Darbam sporta klubā mājvietu airēšanas bāzes telpās godināšanu.
Sporta skolas direktore
* volejbola nodaļa Viļakā,
treneris Edgars Vizulis;
* riteņbraukšanas nodaļa Balvos, treneris Ulrihs Pozņaks.
Tieši šinīs grupās nodarbojās
ļoti talantīgi un vēlāk augsMatīss un Samanta jau iegūt 3. vietu Rīgā un 2. vietu
tas klases sportisti kā Juris
Beķers, Ausma Kamendere, trešo gadu pēc kārtas iegūst šo Liepājā Latvijas kausa posmos .
2011.gada LSDF kausa
Vilis Dārznieks, Juris Ļeskovs, godpilno titulu. Šis pāris savu
Vjačeslavs Ķirjanovs, Virgīnija meistarību kaldina ar pacietīgu kopsavilkumā E6 klasē Bērni
Zondaka, Pjotrs Čugurovs, darbu katrā treniņā , neizlaižot II grupā viņi ierindojās 3.vietā
Valdemārs Logins u.c. Skolas nevienu nodarbību. Kā Matīsam no 63 pāriem, sešu sacensību
audzēkņi aktīvi piedalījās aug- , tā Samantai ir milzīga vēlēšanās kopvērtējumā. Viņu mērķis ir
sta ranga sacensībās un ieguva uzvarēt un tas deva iespēju , iemācīties visas 10 dejas.
godalgotas vietas. Nodarbības startējot Bērni II grupā E6 klasē,
notika uz vispārizglītojošās skolas bāzes.
Ar 1962. gadu basketbola
nodaļas darbā aktīvi iesaistās
skolotājs Uldis Felmanis. Jaunatnes vidū ļoti populāra kļūst
sporta instruktoru sagatavošana
dažādos
sporta
veidos.
Riteņbraukšana populāra paliek
Dmitrijs mācās Balvu Valsts pilnveidoties un būt labākajam
Tilžā, Rekavā un Bērzpilī.
Gimnāzijas 11.klasē. Viņš ļoti cīkstoņu kolektīvā ne tikai BalAr 1962.gada 1.augustu uz
atbildīgi attiecas pret treniņu vos, bet arī Latvijā. Šogad DmitrBalvu rajonu atnāk strādāt jauni
darbu. Ar lielu pašatdevi un ijs ir ieguvis Latvijas čempiona
speciālisti - Gunārs Ozoliņš,
nepiekāpību Dmitrijs trenējas di- titulu kadetu un junioru vecuma
Gunārs Stradiņš. Gunārs Stradiņš
vas reizes dienā. Dmitrijs ar savu grupās, izcīnījis 1. vietu Latvijas
tiek nozīmēts par sporta skolas
sporta veidu nepārtrauc nodar- Jaunatnes Olimpiādē un 9. vietu
direktoru, šo darbu viņš vadīja
boties arī vasaras mēnešos, kas Eiropas čempionātā kadetiem
līdz 1967.gada 1.jūnijam. Diviņam dod priekšrocību vairāk Varšavā Polijā.
rektora Stradiņa laikā populāras
kļūst nodarbības „cīņā”. Vairākus
gadus par sporta skolas vadītāju
strādā Henrihs Millers.
No 1967.gada līdz 1975.
gadam sporta skolas darbu
vada Pēteris Kniksts. Pateicoties Pēterim Knikstam un
Pēterim Ādminam tika izveidota
smaiļošanas un kanoe nodaļa.
Viļakā strādā cīņas treneris
Givi Abdušelišvili, vieglatlētikas
treneri Osvalds Odiņš un
Ainis Šaicāns, Bērzpilī cīņas
un vieglatlētikas treneris Juris
Vaskinovičs, Balvos strādā cīņas
treneris Antons Strapcāns un
Artūrs mācās Balvu Valvieglatlētikas trenere Rita Mača. sts ģimnāzijā 11.klasē. Ar
1973.gadā
smaiļošanas svarcelšanu nodarbojas 7 gadus.
nodaļā sāk strādāt Artūrs Supe.
Pirmā svaru kategorija, kurā
1974.gadā Balvos volestartēja, bija 33 kg , tagad startē
jbola treneris Jāzeps Seņka,
69 kg svaru kategorijā.
cīņas treneris Ainis Ambarovs,
Šogad Artūrs izcīnījis Latvijas
Austris
ir
vispusīgs, tris Keišs ir izteikts līderis, prot
smaiļošanas treneris Viktors
Jaunatnes
Olimpiādes
čempiona
apdāvināts,
komunikabls
Bal- motivēt cīņai komandas biedrus
Semjonovs,
vieglatlētikas
tinavas
vidusskolas
audzēknis.
un ir Balvu jaunatnes volejbola
treneris Valdis Sērmukšs, Gunārs titulu un Latvijas Republi2011.gadā
Latvijas
Jaunatnes
izlases komandas dvēsele.
kas čempiona titulu atsevišķos
Sockis, Gunārs Ozols.
Olimpiādē
viņš
izcīnīja
3.vieBrīvā laikā dzied ansamblī
vingrinājumos.
No 1975.gadu 1.septembra svarcelšanas
tu
pludmales
volejbolā.
Aus„Vērmelīte”
un spēlē hokeju.
līdz 1981.gadam par skolas di- Artūrs ir Latvijas jauniešu izlases
rektori strādā Rita Mača. Viņas dalībnieks.
darba laikā tiek izveidota cīņas
zāle.
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2011. gada laureāti sporta dejās - 2011. gada laureātu titulu grieķuMatīss Zelčs un Samanta – Elizabete romiešu cīņā iegūst Dmitrijs
Dubrovs (treneris Konstantīns
Cielaka (trenere Anita Grāmatiņa)
Titorenko)

Austris Keišs 2011.gada Sporta
laureāts volejbolā

Artūrs Berezovs Sporta laureāts
2011 svarcelšanā
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2011. gada Laureāts basketbolā Os- Ralfs Kristers - labākais peldēšanā
Ralfam Kristeram ir 8 gadi
kars Kapteinis (treneris Arnis Voika)
Balvu sporta skolas basketbola nodaļa 2011.gadā Swedbankas Latvijas jaunatnes basketbola līgā startēja četrās vecuma
grupās, katrā grupā ir spēlētāji,
kurus gribētos atzīmēt kā līderus:
Oskars Kapteinis, Lotārs Aleksejevs, Aivis Rižanovs, Kristaps
Krišjānis, Gvido Laminskis,
Mārtiņš Ločmelis
Oskars savas basketbolista
gaitas uzsāka Rugājos – tur
viņš iepazina šīs sporta spēles
emocionālo vidi un ieguva pirmās
prasmes basketbolā.
2009. gada septembrī Oskars kopā ar vecākiem izvēlējās
mācīties un apgūt šīs spēles
iemaņas Balvu sporta skolā.
Satiekoties ar Oskaru pirmajā
treniņā, treneris redzēja, ka viņa
acīs ir daudzas dzirkstelītes, kuras liecina par viņa vēlmi nodarboties un dzīvot basketbolā. Šī
attieksme ir saglabājusies arī
šodien, jo ne tāpat vien Oskars ir
izvirzīts laureāta titulam, bet gan
to ir panācis ar darbu treniņos un
sevis nesaudzēšanu un pašatdevi
spēlēs. - Kā šodien atceros mūsu
pirmo spēli, stāsta treneris Arnis Voika, - man kā trenerim,
bet viņam kā spēlētājam. Kādā
no spēles momentiem Oskara pašatdeve bija tik liela, ka
minūtes laikā viņš vienkārši
iekrita manās rokās, jā šīs rakstura iezīmes pietrūkst daudziem
mūsdienu jaunajiem talantiem,

jo sports prasa pareizi organizētu
smagu un sūru darbu, tikai tā
ir iespējams iekarot augstus
rezultātus jebkurā sporta veidā.
Par
Oskara
sasniegumiem
– šajā sezonā pietrūka pavisam
nedaudz, lai viņa komanda U12 vecuma grupa spēlētu finālā.
Gan šajā, gan iepriekšējā sezonā
SLJBL spēlēs Oskars savas komandas labā vidēji katrā spēlē
guva 30 punktus.
2010.gadā Latgales reģionā
Oskara skolas pārstāvētā komanda izcīnīja pirmo vietu.
Var cerēt, ka lielākie
panākumi Oskaram ir vēl tikai
nākotnē, un nedrīkst piemirst,
ka galvenā panākumu atslēga ir
neatlaidīgs sportista darbs katrā
treniņnodarbībā.

Aleksandrs Sņegovs – aktīvs
sportists
Talantīgs
Balvu
Valsts
ģimnāzijas skolēns, kurš mācās
augstā līmenī un attīsta savas spējas sportā. Ir draudzīgs,
izpalīdzīgs,
mērķtiecīgs,
uzņēmīgs un aktīvs.
Aleksandrs
regulāri
interesējas par aktualitātēm
sportā, sportisko talantu izkopj,
regulāri trenējoties, piedaloties
ne tikai futbola, bet arī volejbola,
basketbola sacensībās.
Jaunietim sports saistās
ne tikai ar apzinīgu darbu un
pienākumu, bet tā ir arī viņa
sirdslieta. Futbolu Aleksandrs
spēlē jau 9 gadus. Aleksandrs
ir ģimnāzijas futbola komandas aktīvs spēlētājs, novada
pieaugušo futbola izlases pussargs.
Aleksandrs ne tikai aktīvi
izglīto sevi, bet dod krietnu

un viņš mācās Balvu pamatskolas 2.klasē. Ralfs peldētapmācībā
iestājās jau pirmajā uzņemšanā
un ar lielu sparu, pašatdevi
un apņēmību sāka apgūt divus peldēšanas stilus: kraulu
uz krūtīm un kraulu uz muguras. Jāuzteic arī vecāku lielais
ieguldījums un atbalsts Ralfa
Kristera sportiskajās gaitās.
Šoruden, mūsu peldētājiem
startējot pirmajās peldēšanas
sacensībās ārpus sava peldbaseina, Daugavpilī Ralfs Kristers savā vecuma grupā izcīnīja
pirmo godalgoto vietu – bronzu
savā spēcīgākajā distancē 50m
brīvajā stilā. Arī nākamajās
sacensībās Jūrmalā Ralfs Kristers pierādīja sevi kā spēcīgāko
un ātrāko peldētāju savā vecuma
grupā, 25m distancēs brīvajā stilā
un kraulā uz muguras izcīnot zelta godalgas.
Trenere Alīna novēl Ralfam
Kristeram neatlaidību, spēku un
neizsīkstošu dzīvesprieku gan
peldot, gan mācoties visu jauno.

Zēns ar māmiņu

Izvērtējot sportistus pēc konkursa kritērijiem par 2011. gada
laureātu vieglatlētikā kļūst Jeļena Suhova
(treneris Viktors Beļikovs)
Jeļena Suhova mācās Valsts
Robežsardzes koledžā.
Ar
savu neatlaidību un mērķtiecību,
daudz laika un enerģijas ieguldot treniņu darbā šogad sasniegusi ļoti labus rezultātus 400
m skriešanā. Viņa ir ieguvusi
2.vietu Valsts Prezidenta balvas izcīņas sacensībās, 1.vietu Rīgas atklātajā čempionātā
pieaugušajiem. Jeļena ir klusa,
bet aktīva jauniete. Patīk tehniskas lietas, interesējas par
jaunākajām tehnoloģijām, labi
vada auto.

Sadarbība ar Bauskas novada sportistiem

artavu Balvu pilsētas un novada sporta vides veidošanā un
atpazīstamībā. Viņš ir tas, kurš
kopā ar savu komandu regulāri
gūst augstus panākumus sporta
sacensībās skolā, novadā un
reģionā.

Balvu sporta skolas dejotāji
ar skolotāju Anitu Grāmatiņu
saņēma ielūgumu sniegt deju
paraugdemonstrējumus Bauskas
novada sporta gada noslēguma
pasākumā „Latvijas laureāts”.
Mūsu novadu ar Bausku saista sadarbība, jo Balvu treneris
Viktors Beļikovs trenē Bauskas novada 6 valsts izlases
dalībniekus 400 metru skrējienā.
Viņš tika godināts kā labākais
novada sporta treneris.

Volejbola kluba Balvi veiksmīgie starti
Balvu sportisti veiksmīgi startējuši Latvijas Republikas volejbola čempionāta 1. līgas 1. aplī. Tajā Balvu volejbolisti bija labākie.
Veiksmīgi sezonu aizvadīja spēlētājs Andris Vasiļēvičs. Jānovēl komandai cīņu turpināt nacionālajā līgā.
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Dzimtās puses starojums
Re, apsnigušas visas tavas puķes,
Nu ledus ziedi sausās smilgās mirdz,
Un ceļš pār tīrumu ar sniegiem
piebērts
Snieg kājas kupenās, bet līksmo
sirds.
Un
skats
uz
eglēm
ceļas
sudrabainām,
Kam galotnes kā baltas sveces kvēl,
Mans dievnams - debesis - pār mani
staro
Un dvēsele alkst saules vēl un vēl.
Drīz celsies tā ar gaismu dzidru,
tīru
Pār sirdīm nogurušām prieku liet,
Un pāri klajumiem kā zirgus brīvus
Es palaidīšu savus sapņus skriet.

Tā dzejolī, kas veltīts
Ziemassvētkiem, raksta Anita
Graumane. Skaistā un romantiskā dabas izjūta viņai nāk līdzi
no bērnu dienu zemes Kubulu
pagasta Jāņusalas, kur pavadīti
agrie bērnības gadi.
Anita Graumane saka, ka
dzeja ir jūtu dienasgrāmata,
kurā kā spogulī redzami visi
pārdzīvojumi. Tas ir dvēseles
dārzs, kur katrs dzejolis ir kā
neatkārtojams zieds. Tu lasi un
jūti, kā smaržo atmiņas - gaišas
vai sāpīgas. Smaržo un sasaucas
ar katra lasītāja pārdzīvojumu.
Ikviens šajā dārzā lai meklē
sev mīļāko ziedu. Bet, ja
neatradīs, lai neskumst, jo katram mums pastāv iespēja dēstīt
savu dvēseles dārzu.
Pirms
Ziemassvētkiem
tikos ar šo brīnumaino sievieti, lai pavērtu logu uz viņas
domu un jūtu pasauli, lai runātu
par mūsu dzīves vērtībām un
par Ziemassvētkiem, latvisko
tradīciju gaisotni mūsdienās
– tehnikas un elektronikas
laikmetā.
Kādi
šogad
būs
Ziemassvētki? Kādas dzejas rindas nāk prātā?
- Ziemassvētki kā vienmēr
nāk ar sirds trīsām un gaidīšanu –
šī sajūta kopš bērnības nemainās,
jo mēs visi gaidām brīnumu, bet,
ja tam ticam, tad tas arī notiek.
Ja runājam par dzejas rindām,
tad man vienmēr nāk prātā Jāņa
Poruka „No baznīcas braucot
Ziemassvētku vakarā,” Aspazijas „Circenīša Ziemassvētki”
vai Viļa Plūdoņa „Ziemassvētku
rūķītis”. Bet, šķiet, visprecīzāk
manas sajūtas ir izteikusi Monta
Ezergaile, rakstīdama:
„Latvieša sirdī satiekas
Pagāns ar Jēzu Kristu.
Gan klusa, gan skaļa šī nakts,
Sniegs lēni uz skujiņām krīt,
Dvēseles mazgātas baltas,
Puzuri lēnām griežas,
Ķekatu tēvainis prasa:
„Kur te var zirgus mīt?”
Es arī laimīgi piederu
Pie šīs baltās un trakās tautas,
Un trīs dieniņas, trīs naksniņas
Man kājiņas nenoautas”

- Kā tos sagaidīs Druvienā?
- Druvienā Ziemassvētkus
ieskandinās kokļu koncerts 17.
decembra vakarā, kad Druvienas
kultūras namā uz muzicēšanu un
sadziedāšanos satiksies visi tie
cilvēki, kas 2 radošo nometņu
laikā vasarās ir Druvienā
paši pagatavojuši savas kokles. Tas būs koncerts ar mums
mīļākajām Ziemassvētku tautas
dziesmām, un uz to sabrauks
muzicēt ļaudis no dažādām
Latvijas malām. Svētdien, 18.
decembrī, Druvienas kultūras

nama mūzikas pulciņa bērni
devās uz Velēnas baznīcu, lai
svinētu savu Ziemassvētku eglīti,
sniedzot savus priekšnesumus
– tās savukārt būs garīgas melodijas gan skaņdarbi klavierēm,
gan Ziemassvētku dziesmas.
22. decembrī kultūras namā
Ziemassvētku eglīti svinēja skolas bērni, sagādājot prieku visiem
druvēniešiem ar koncertu, kurā
piedalīsies visi mūsu interešu
izglītības pulciņi. Bet
30.
decembrī būs skaists pasākums,
kas noslēgs šo Jāņa Poruka 140.
jubilejai veltīto gadu – kultūras
namā notiks Virdžīnijas Lejiņas
veidotās dokumentālās filmas par
Jāni Poruku pirmizrāde. Arī šeit
muzicēs mūsu bērni. Tik bagātīgs
ar kultūras pasākumiem būs šis
Ziemassvētku laiks Druvienā.
- Vai jūsu ģimenē ir īpašas šo
svētku gaidīšanas tradīcijas?
- Jā, mums Ziemassvētku
vakars ir ļoti īpašs, jo tā laikam
ir vienīgā reize gadā (un arī ne
vienmēr), kad visa mana ģimene
ir kopā – mēs abi ar vīru, visas četras meitas un nu jau arī
trīs meitu draugi, tātad esam
pie svētku galda deviņi cilvēki.
Citreiz vēl pievienojas mana
krustmeita ar savu ģimeni, bet
šogad varbūt atbrauks arī mūsu
vecmāmiņa no Balviem. Mūsu
mājās Ziemassvētkos bērni
vienmēr ir klusām sagatavojuši
svētku koncertu ar dzejoļiem un
dziesmām. Tas ir ļoti aizkustinošs
mirklis. Nevienam nemanot, ir
ieradušies rūķi un zem eglītes
nolikuši dāvanas. Pēc koncerta
vēl katrs skaita Ziemassvētku
dzejolīšus, lai dāvanas nopelnītu.
Starp tām vienmēr ir saldumu
paciņas tieši ar tām „Laimas”
konfektēm, kas visiem garšo
vislabāk, un, ja Ziemassvētku
vecītis ir atradis kādu sev
adresētu vēstulīti, tad ir arī citas
dāvaniņas. Bet vispatīkamākais
ir šis process - Ziemassvētku
gaidīšana, kad tiek posta māja,
cepti pīrāgi un piparkūkas,
darināti dekorējumi telpām un
eglītei. Un arī eglītes meklēšana
un rotāšana ir īpašs piedzīvojums.
Tas kopumā ir skaists laiks, ko
pavadām stiprinot un apliecinot
viens otram savu mīlestību.
- Vai Pērlis, ansablis, kurā jūs
dziedat, piekopj tautiskās svētku
tradīcijas, kādas?
- Folkloras kopā „Pērlis”
dziedu jau 15 gadus kopš mūsu
pirmās kopā sanākšanas 1996.
gadā Druvienas Vecajā skolā
– muzejā, kad strādāju tur par
muzeja vadītāju. Tieši darbojoties „Pērlī” vislabāk izjūtu mūsu
latviešu tautas seno tradīciju
jēgu un dziesmu skaistumu. Tā ir
informācija, kas nāk mums līdzi
no aizlaikiem, kas iekodēta mūsu
gēnos un kas jānes mums tālāk, ja
gribam pastāvēt, kā latviešu tauta. „Pērļa” dalībnieki svin Ziemas
saulgriežus 21.–22. decembrī.
Pirmajās ziemās, kad mums vēl
bija zirgi, mēs sasēdāmies trīs
kamanās un braucām īstās ķekatās
pa Druvienas sētām – dziedājām,
gājām rotaļās, un cilvēki mūs
ļoti laipni uzņēma. Tagad zirgs
ir palicis tikai Vītolu ģimenei, un
ir jau tik vecs, ka ķekatās vairs
aizbraukt nevar, bet Druvienas
centrā vienmēr šai Ziemassvētku
laikā sarīkojam kādu ķekatu
gājienu. Citreiz braucam sagaidīt
saulgriežus svinēt uz Drustu
Saules kalnu, kur notiek īstā

Saulgriežu mistērija ar visām
dziesmām un rituāliem. To vienreiz vajadzētu izbaudīt katram
latvietim, lai atmodinātu sevī
senču balsi, kas liek iedziļināties
un iejusties mūsu senču dzīves
uztverē un pasaules redzējumā.
- Vai atmiņā Ziemassvētki
jūsu bērnībā?
- Man ir ļoti agras bērnības
atmiņas – atceros vēl to, kā
gulēju šūpulī un cauri baltajam
paladziņam krita saules stari, vēl
tagad acu priekšā redzu šūpulīša
virves un balto bērzu līksti pie
koka sijas. Mana tēva ģimenē
bija ļoti ticīgi cilvēki, katoļikā vairums latgaliešu. Bērnībā
egli vienmēr atnesa tēvs, tā bija
ļoti liela – no grīdas līdz griestiem, vienmēr stāvēja lielajā
tēva māsas istabā, kur uz garā
koka galda tika uzklāts balts
galdauts. Pie sienas atradās Jēzus
un Dievmātes Marijas svētbildes,
viņu sejas man likās tik skaistas
un mierpilnas, bet acis tik siltas,
tās vienmēr lūkojās uz mani, kad
es uz tām paskatījos. Pieaugušie
brauca uz baznīcu, bet, ja
nevarēja tikt, tad Ziemassvētku
rītā paši skaitīja lūgšanas lielajā
istabā. Pēc tam mums bērniem
dalīja dievmaizīti. Es ļoti spilgti
atceros eglītes rotājumus, tagad
tādu nekur vairs nav – garas,
krāsainas stikla pērļu virtenes,
smalkie, trauslie bumbuļi, baltie
leduslāči un lāstekas, konfektes
ar garām papīra bārkstīm un īpašs
rotājums pašā egles galā – tāda
galotnei uzmaucama spoža spice.
Vienmēr bija maizes krāsnī cepti pīrāgi un piparkūkas. Kakao
zaļā māla krūzē un svaigs mājas
biezpiens ar vēl siltu pašcepto
baltmaizi. Kad to iedomājos, gribas atkal būt bērnam.
- Kur jūs esat dzimusi?
Pastāstiet, lūdzu, par savu Bērnu
dienu zemi!
- Esmu dzimusi Balvu rajona
Kubuļu pagasta Jāņusalā. Tā ir
ļoti nomaļa vietiņa, jo atrodas
uz trīs rajonu – Balvu, Gulbenes
un Alūksnes robežām. Netālu
no manām mājām ir Derdziņu
ezers, no kura iztek Dvorupīte.
Otra tuvākā upe ir Sita, kas
jau ir Latgales un Vidzemes
robežupe. Mana bērnu dienu
zeme bija noslēgta no visas pasaules – apkārt tikai lauki un
meži un dažas kaimiņu mājas,
kuras mums, bērniem, vecāki
neļāva apmeklēt. Vēl tagad nesaprotu, kāpēc tā bija, bet es esmu
bērnībā pabijusi tikai 3 kaimiņu
mājās, pārējās labi, ja pagalmā
izdevās pastāvēt. Arī mana vecuma bērnu tuvākajā apkārtnē nebija, tāpēc mēs – trīs māsiņas un
brālis dzīvojām pavisam noslēgti.
Mana pirmā skola bija apmēram
6-7 km no mājām. Tieši tāpēc

uz skolas gadiem mani pie sevis
paņēma krustmāte, kas dzīvoja
Jelgavas rajona Kalnciemā, un es
savā bērnības zemē pavadīju tikai
vasaras un skolēnu brīvdienas.
Manā bērnības mājā nekad nav
bijusi un vēl tagad nav ievilkta
elektrība. Žēl, bet šobrīd tur neviens nedzīvo.
- Kāda, jūsuprāt, ir dzimtenes, dzimtās vietas loma cilvēka
dzīvē?
- Manuprāt, dzimtenes un
tieši dzimtās vietas loma katra
cilvēka dzīvē ir nenovērtējama.
Tā atstās pēdas tavā dvēselē uz
mūžu. Es nebūtu tā, kas esmu bez
savām tēva mājām. Es mīlu šo
vietu, bieži redzu to sapņos, īpaši
lielo vīksnas koku, kas aug dārzā
aiz mājas, starp citu, tas ir viens
no Latvijas dižkokiem. Mūsu
pagalmā auga trīs vīksnas. Ne
velti netālajam ciematam arī ir
nosaukums – Vīksna, tur senatnē
auguši diži vīksnu meži.
- Ne viens vien klausītājs ir
iemīlējis jūsu emocionālo, dziļi
izjusto dzeju. Iepazīstiniet, lūdzu,
ar savu daiļradi!
- Dzejoļus tā apzināti pierakstu apmēram no 14 gadu vecuma,
bet mani pirmie dzejolīši, pasakas un krāsainie sapņi, ko katru
rītu stāstīju māsām, ir palikuši
nepierakstīti, jo tapuši man vēl
pavisam mazai esot. Kad ganīju
govis, es izdomāju savas dziesmas, savus vārdus, staigāju tikai
un dziedāju… tā pamazām radās
arī dzeja. Krustmāte man lika
rakstīt dienasgrāmatu, bet es
pati to apzināti rakstu arī no 14
gadu vecuma, man ir pierakstītas
vairākas biezas klades. Tajās
par manām dzimtajām mājām
ir ļoti daudz. Protams, ir arī
dzejoļi, tikai tie vēl nekad nav
bijuši publicēti. Piederu tiem
dīvainajiem cilvēkiem, kam
nekad nav īpaši gribējies publicēt
savu dzeju, jo tā ir tik pat intīma
kā dienasgrāmata. Ja kāds ir
tiešām lūdzis nopublicēt, tad
esmu tos iedevusi, bet pati savu
grāmatu vēl neesmu sastādījusi.
Tagad gan sajūtos tā, ka neesmu
izpildījusi savu pienākumu Dieva priekšā, kas devis man talanta dzirksti, tāpēc varbūt tomēr
saņemšos, lai izdotu arī pati savu
krājumu. Atsevišķas dzejoļu kopas līdz šim publicētas dažādos
izdevumos.
- Jūs esat skolotāja, kā izlēmāt
izvēlēties šo profesiju.
- Patiesībā es nekad neesmu gribējusi būt skolotāja.
Kad iestājos LVU Filoloģijas
fakultātē, mani vadīja mīlestība
pret literatūru. Tieši tāpēc pēc
absolvēšanas es aizgāju strādāt
uz muzeju, lai nebūtu jāstrādā
skolā. Taču dzīve vienmēr izdara
savas korekcijas. Druvienas
pamatskolā nebija neviena, kas
varētu mācīt bērniem angļu valodu. Kad mana vecākā meita
Lelde sāka iet 3.klasē, arī es devos uz skolu, lai mācītu viņu un
pārējos bērnus. Protams, atkal
iestājos LVU, šoreiz, lai studētu
angļu valodu. Vēlāk, pieaugot
darba slodzei, muzeju nācās
pamest, ko nožēloju joprojām, jo
tur bija mana īstā vieta.
- Jūsu ģimene piedalījās TV
šovā Dziedošās ģimenes. Kas no
tā visspilgtāk palicis atmiņā?
- Šovs „Dziedošās ģimenes”
deva mums iespēju biežāk pabūt
visām kopā, jo tagad visas trīs
manas vecākās meitas ir projām

no mājām. Tas atraisīja arī radošo
mīlestības enerģiju, kas pamudina cilvēku pilnveidot sevi un
attīstīties. Tagad meita Aisma arī
ir vairāk pievērsusies dziedāšanai,
kopā ar draugiem nodibinot savu
folkgrupu „Dārdi”, un viņi jau
ir mazliet pamanīti – vairakkārt
jau uzstājušies Vecrīgā folkklubā
„Ala”, kā arī citos pasākumos.
Abi ar draugu ir uztaisījuši sev
vairākas kokles un sākuši radoši
muzicēt. Tas ielīksmo manu
sirdi! Un, starp citu, mūsu gada
„Dziedošās ģimenes” joprojām
tiekas
kopīgos
koncertos,
tuvākais tagad būs 28.decembrī
Alūksnē.
- Vai jūsu ģimenē ir cieņā
latviskās tradīcijas?
- Uz šo jautājumu domāju, ka
esmu jau atbildējusi. Jā, protams.
Mēs arī Jāņus svinam tautiskā
garā, proti, Vasaras saulgriežos
braucam vai nu uz Drustu Saules
kalnu vai tepat pie savas mājas –
Druvienas Plencu kalnā kurinām
lielu lielu ugunskuru un dziedam
visas Jāņu dziesmas pēc kārtas –
no saules rieta līdz saules lēktam.
Dabas ritmos Vasaras saulgrieži
ir mani vismīļākie svētki, jo tad
zied un smaržo visas Druvienas
pļavas… un pasaule visapkārt ir
tik skaista!
- Ko jūs novēlētu Latvijas
ģimenēm Ziemassvētkos?
- Latvijas ģimenēm es novēlu
šajos svētkos būt kopā ar saviem
vistuvākajiem cilvēkiem un
atvērt savas sirdis mīlestībai, lai
tā ienāk jūsos pašos un kā gaisma līst pāri visiem, ko uzlūkojat.
Mīliet savas mājas, savus tuviniekus, savu dzimto zemi, jo
mūsu tauta kļūst stipra tieši mīlot
un dziedot, jo dziesma un dzeja
jau patiesībā ir tikai dvēseles
mīlestības izpausme.
To gribu pateikt ar dzejas
rindām:
Kad egles baltas apsnigušas būs
Mēs mīlēsim, un dzīve mīlēs mūs,
Un kritīs sniegs tik neizsakāmi
maigs,
Ka aizmirsīsies pasaule un laiks.

Vien tu un es, un mēness sidrabains,
Un nakts pār mums ar Ziemassvētku
gaismu,
Degs sveces istabās un smaržos tā,
Kā smaržo tikai brīnums pasakā.
Kad egles baltas apsnigušas būs,
Mēs mīlēsim, un dzīve laba kļūs,
Un visi cilvēki, kas pretī nāks,
Viens otram gaišus smaidus dāvinās.
Vien tu un es, un mēness sidrabains,
Un labestības miers pār visu zemi,
Degs sveces istabās un smaržos tā,
Kā smaržo tikai brīnums pasakā.
Kad egles baltas apsnigušas būs,
Mēs mīlēsim, un mīliet arī jūs.

***

Jau vakars satumsis pār Balvu pusi,
Mirdz pāri galvai mēness zaigs,
Nakts apēd soļus klusi, klusi,
Vien kastaņzaros vējš dzied maigs.
Un manā sirdī nemiers nākot
Nav aizvēris vairs durvis ciet,
Teic – šādās naktīs mīlēt sākot,
Bet man ar to vairs nepietiek…
Es nezinu, kādēļ mēdz sāpēt,
Kad pāri galvai zvaigžņu sieks,
Varbūt, ka nakts, bet varbūt tāpēc,
Ka atkal ielās eju viens.

- Paldies par sarunu!
Materiālu sagatavoja
Ilona Vītola
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Aktīvai atpūtai
un veselīgam
dzīvesveidam Bērzpils
pagastā
Projekta mērķis: Sporta
inventāra
iegāde,
veselīga
dzīvesveida popularizēšanai un
sportisko aktivitāšu veicināšanai
Bērzpils pagastā
Projekta summa: Ls 2226.82
Sasniegtie rezultāti: Ar projekta palīdzību sieviešu biedrība
‘’Dzērvenīte’’ iegādājās veselības
riņķus, nūjošanas komplektus,
distanču slēpošanas komplektus, trenažierus, espanderus,
veselības diskus, kas dos iespēju
daudzpusīgām
sportiskām
nodarbībām dažādām gaumēm
cauru gadu. Projekta īstenošana
būs viens no veidiem, kā lauku
iedzīvotāju atpūtas iespējas
pietuvināt pilsētas iedzīvotāju
iespējām, nodrošinot kvalitatīvu
sporta inventāru, lai mūsu
biedrības sievietes lietderīgi un
veselīgi pavadītu brīvo laiku,
popularizētu aktīvu dzīves vei-

du pagastā un saglabātu labu
veselību.
Ar nepacietību gaidām pirmo sniegu, kad varēs iemēģināt
slēpes, izmēģināt iegādātos
trenažierus, veselības riņķus, espanderus, veselības diskus. Pagasta sievietes un arī pensionāres
negrib atpalikt no vidējās paaudzes un ir izteikušas vēlmi veselīgi
pavadīt brīvo laiku, darbojoties
ar trenažieriem, iemēģinot roku
griezt veselības riņķus un diskus.
Projekta ideja radās un projektu vadīja biedrības „Dzērvenīte”
locekle Biruta Bogdane, kas arī
ir Balvu novada lauku attīstības
speciāliste, par projekta finansiālo
pusi - atskaitēm - rūpējās Līvija
Odumiņa. Projekta sagatavošanā
palīdzēja arī Ilga Lazdiņa un
Anna Kriviša.

7.

Kā mēs braucām Briseli
lūkoties
Divus pēdējos gadus Balvu Valsts ģimnāzijas audzēkņi
veiksmīgi startēja Andreja Eglīša
Dzejas svētku skatuves runas
konkursos. Alīna Saveļjeva un
Kristīne Ercika ieguva 3.vietu valstī 2010.gada finālskatē
Rīgā, bet Andris Kaļiņins guva
iespēju startēt 2011.gada finālā
Daugavpilī un ieguva 2.vietu valstī. Balvā – Eiropas
konservatīvo un reformistu grupas apmaksāts 3 dienu ceļojums
uz Briseli, iepazīšanās ar Eiropas
Parlamenta darbu, ar LNNK/TB
deputātu parlamentā Robertu
Zīli, Beļģijas galvaspilsētas apskate.
Eiropas
Parlamenta
Apmeklējumu un semināru
nodaļas vadītāja Laura Zandersone skolēnus iepazīstināja ar EP
darbu, sīkāk pakavējās pie Latvijas 8 deputātu darbības savās
nodaļās, iepazīstināja ar parlamenta kalendāru. No politisko
grupu sanāksmes sagaidījām
arī Robertu Zīli, kurš labprāt
atbildēja uz skolēnu jautājumiem,
izrādīja sēžu zāli un fotografējās
kopā ar konkursantiem. Viņam
uzdāvinājām materiālus par Balvu novadu, jo kopā no novada
bijām pieci pārstāvji, arī mūsu
runas prasmes pulciņa skolotāja
Ilga Oplucāne un skatuves runas konkursa dalībniece Dagne
Striķe no Tilžas vidusskolas.
Tā kā mums bija iespēja
iepazīt pilsētu pusotras dienas
garumā, izvēlējāmies apskatīt
moderno, divus gadus atpakaļ
atvērto Magrita muzeju, kurš
atklāts par godu slavenajam
beļģu sirreālistam Renē Magritam (1898-1967), kā arī izbaudīt
dažādu mūzikas instrumentu
skanējumu Mūzikas instrumentu
muzejā. Magrita muzejs izveidots neoklasicisma stilā būvētā
ēkā, kura pārvērsta modernā
izstāžu kompleksā. Muzeja
kopplatība ir 2415 kvadrātmetri,
un ekspozīcijas telpas izvietotas piecos līmeņos. Pirmo reizi
kopā izstādīti 250 Magrita darbi
un arhīva materiāli. Tie izkārtoti
tā, lai tos dažādos līmeņos
saistītu gan hronoloģiskā secība,
gan tematiskā interpretācija.
Ekspozīcijā aplūkojami gan
tādi plaši pazīstami gleznojumi kā “Gaismas impērija”,
“Atgriešanās” un “Šeherezade”,
gan arī citās visdažādākajās
tehnikās radītie darbi - zīmējumi,
guašas, fotogrāfijas, skulptūras,
dažādi objekti, filmas, plakāti,
reklāmas utt., kas pilnībā aptver
visus mākslinieka dzīves posmus. Jaunās muzeja tehnoloģijas
ļauj skatītājiem iepazīties gan
ar Magrita darbiem, gan ar viņa
domām, gan ar mākslinieka
dzīvi. Renē Magrits tiek uzskatīts
par visietekmīgāko beļģu 20.gadsimta gleznotāju.
Briseles centra skaistāko daļu
veido vecpilsēta un karaliskais
kvartāls. Brisele dibināta 580.
gadā. Broeksele - nozīmē „ciemats uz purva”. 14.gadsimtā tika
uzceltas otrā līmeņa pilsētas sienas, tā pilsētai radās piecstūra
forma, kāda ir arī tagad. Briseles
vecpilsētas ieliņu izvietojumam

Balvu Valsts ģimnāzijas grupa Eiropas Parlamentā – foto
D.Striķe

Karaļa Alberta II darba vieta – foto A.Saveļjeva

ir īpatnēja struktūra, kvartāli nav
regulāri, tā, ejot vienā virzienā,
var nonākt pavisam citā malā,
nekā bija domāts. Ar mums tā
arī notika – vēlēdamies nonākt
Grand Place laukumā, attapāmies
pie Tiesu pils pavisam citā Briseles pusē. Bet, ja karte ir rokā un
mēle mutē, tad jebkura situācija
ir labojama.
Beļģijā ir konstitucionālā
monarhija, kopš 1993. gada valstī
valda Alberts II, kuram ir divi
dēli prinči Filips un Laurents, un
meita - princese Astrīda. Brisele
ir oficiālā Beļģijas monarha darba vieta.
Grand Place laukums ir Briseles vēsturiskais centrs, bijušais
tirgus laukums, vispopulārākais
tūristu piesaistes objekts un vieta, kurā vienmēr kūsā dzīvība.
Grandiozais laukums lepojas ar
grezno 15. gs. gotikas šedevru
Hôtel de Ville (rātsnamu) un
izsmalcinātajām ģilžu ēkām..
Rātsnamu tiešām var dēvēt par
šedevru, jo tas iedzina kapā
pats savu arhitektu. Kā stāsta
leģenda, kad ēka jau bija gandrīz
pabeigta, kāds strādnieks vērsa
arhitekta uzmanību uz dīvainu
asimetriju tās fasādē. Arhitekts
nespēja pārdzīvot savu kļūdu
un metās lejā no rātsnama torņa.
Vēlā vakarā mēs šinī laukumā
baudījām brīnišķīgu lāzergaismu
un mūzikas šovu. Tāpat mūs
apbūra Briseles Ziemassvētku
rotājumi un gaismu dažādība
ielās un laukumos.
Greznajā, tikko atrestaurētajā,
divu svēto Briseles patronu
Sv. Miķeļa un Sv. Gudulas
vārdā nosauktajā katedrālē,

Briseles
simbols
„Čurājošais puisītis” – foto
A.Saveļjeva

mēs apskatījām apmēram 20
valstu mākslinieku iekārtoto
Ziemassvētku stāsta izstādi. Tas
arī mums likās ļoti interesanti.
Rīgā
atgriezāmies
ar
lidmašīnu un vēl paspējām uz pasakas „Sudraba slidas” pirmizrādi
Nacionālajā teātrī, kur galveno
Grēteles lomu atveido mūsu
ģimnāzijas bijusī audzēkne,
jaunā aktrise Sanita Pušpure.
Mēs
pateicamies
par
ieinteresētību savai skolas direktorei Inesei Paiderei, bijušajai
ģimnāzijas audzēknei Zandai
Garančai, kura patreiz strādā
Briselē, muzeja direktorei Ivetai
Supei, pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai, šoferim
Romualdam Trupovniekam par
atsaucību un palīdzību savlaicīgi
nokļūt no Rīgas mājās. Pēc šī
brauciena esam saviļņoti un
laimīgi.
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Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam
klusumam, aiz kura ir
kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts, kas mums
atkal no jauna jāatrod.....
/K.Skalbe/
Cienījamie Bērzkalnes pagasta iedzīvotāji!
Mierīgu un baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam
un Jaunā 2012.gada cerībām!
Bērzkalnes pagasta pārvalde
Atkal svecīšu liesmas
Adventa vainagā plīvo,
Un Ziemassvētku dziesmas
Mūsu lūpās dzīvo.
Četras gaišas dvēselītes
Ar mums sarunājas,
Četras baltas dvēselītes
Jautā - kā mums klājas?
Vai patiesā ticībā esam,
Ziemassvētkus gaidot,
Vai mīlu sev sirdīs nesam,
Tuvāko neatraidot,
Vai varam tiešām no sirds
Lūgt Dievam piedot grēkus,
Vai acīs mums mīļums mirdz,
Uzveicot tumšos spēkus?
Četras gaišas dvēselītes
Silda mūs putenī bargā,
Četras baltas dvēselītes
Mūsu cerības sargā.

A F I Š A

Cienījamie Bērzpils pagasta iedzīvotāji!
Aizsūti pasaulei laimīgu domu
Un neteic tai ceļu Tā aizies, aplidos pasauli
Un atgriezīsies pie tevis!
Pie durvīm jau klauvē Ziemassvētku vakars,
arī gadu mija ir tepat līdzās. Ne gluži balti, bet
noteikti gaiši un mīļi ziemas saulgrieži sasniedz
katru no mums, jo galvenie svētku sajūtas radītāji
esam mēs paši ar savām labām domām, baltiem
sapņiem un cerībām.
Lai gaiša noskaņa, veiksme, veselība un pārticība
ienāk katrā mūsu mājā un ikvienā sirdī!
Priecīgus Ziemassvētkus un
laimīgu Jauno 2012. gadu!
Bērzpils pagasta pārvaldes vārdā
Ādolfs Sergevičs
Vēl brīdi padomāt
Šai baltā klusumā
Tad zvaigznēm pretī steigt,
Daudz labu vārdu teikt
Un krietnu darbu veikt.
Cienījamie iestāžu vadītāji un uzņēmēji!
PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Balvu teritoriālā
struktūrvienības vadītāja un pedagogi pateicas, ka
radāt iespēju 2011./2012. mācību gadā IV kursa
jauniešiem īstenot kvalifikācijas praksi.
Pateicamies par atsaucību un sadarbību!
Lai Ziemassvētku svētsvinīgais starojums Jums
ievada gaišu un panākumiem bagātu Jauno gadu!

Sirdis lai piepildās baltām domām, un, lai
mirdzošās zvaigznes, krītot,
pārvēršas īstenībā 2012.gadā!
Novēlam Kubulu pagasta iedzīvotājiem
klusus un baltus Ziemassvētkus un
laimīgu Jauno 2012.gadu.
Kubulu pagasta pārvalde

Debesīs ir tūkstošiem zvaigžņu…
Tomēr sapņa piepildījumam vajag tikai vienu –
Zvaigzni, kas dod cerību, drosmi un prieku!
Zvaigzni, kas sniedz vēstījumu un norāda mums
īsto ceļu.
Priecīgus ziemassvētkus un Laimīgu jauno gadu!
Vectilžas pagasta pārvaldes kolektīvs
LAI ZIEMASSVĒTKU VAKARS
ATNĀK KLUSS UN MIERĪGS,
BET JAUNĀ GADĀ SAULE,
ZELTA GRAUDUS KATRĀ DIENĀ SĒJ...

Novēl Balvu novada pašvaldības aģentūra
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”

Tas baltais ziemas miers, kas iespīd istabā
No sniega laukiem rīta klusumā,
Ir tā kā Dieva miers tur, augstībā,
Kur, baltos spārnus klusi saglauduši,
Uz ceļiem eņģeļi stāv, galvas noliekuši,
Uz ceļiem eņģeļi
Kā sniega mākoņi.
Smeliet gaismas un prieka mirkļus Ziemassvētkos,
Tveriet laimi,veiksmi un iespējas
Jaunajā, 2012. gadā!
Balvu PII „Pīlādzītis” kolektīvs

Gaišas domas kā rotu
Eglītes pleciem apvīt,
Nebīties iedegt gaismu visapkārt,
Noslaucīt sliekšņa priekšu,
Noglāstīt klusumam vaigu
Un plaukstošam mieram...
Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku
visu darbu, cerību un labu domu piepildījumam
Jaunajā 2012. gadā visiem Briežuciema pagasta
un Balvu novada iedzīvotājiem.
Briežuciema pagasta pārvalde
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Balvi
23.decembrī plkst. 15.30 Balvu Mākslas skolas mācību semestra
noslēguma pasākums „Balti nāca ziemassvētki”.
25.decembrī plkst. 21.00 Ziemassvētku balle Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Muzicē „Ex Kaimiņi”. Darbosies bufete. Iespējams
rezervēt galdiņus pa tālr. 26367693. Ieeja Ls 2,26.decembrī plkst.15.00 Tautas pūtēju orķestra „Balvi”
Ziemassvētku koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Akcijas
“Eņģeļi pār Latviju” ietvaros vāksim ziedojumus Gabrielai Pukai, 5
gadi, Balvu novads. Diagnoze – bērnu cerebrālā trieka, tetraparēze.
West sindroms. Gabriela pati nesēž un nestaigā. Meitenītei
nepieciešama pilnīga aprūpe. Valsts kompensētie medikamenti, kas
jālieto Gabrielai nespēj uzturēt normā vai samazināt West sindromu,
tāpēc ģimene iegādājas alternatīvus medicīnas preparātus par saviem
līdzekļiem. Kopā nepieciešami 1032 LVL.
27.decembrī
plkst.15.00
Eglītes
sarīkojums
bērniem
„Gaismiņa un Uguntiņa” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Biļešu
iepriekšpārdošana.
27.decembrī plkst.15.00 Pagraba stāsti Balvu novada muzejā
28.decembrī plkst. 10.00 Kolēģi Antonu Slišānu pieminot, Latgolys folklorys vuokuma konkursa „Apleicīne” noslēguma pasākums
Balvu centrālajā bibliotēkā
29.decembrī plkst. 19.00 Balvu novada uzņēmēju balle Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Muzicē grupa „Kantoris 04”.
30.decembrī plkst. 19.00 Balvu sporta skolai – 50. Svinīgs
sarīkojums Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
1.janvārī plkst. 0.30 Jaungada salūts pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra.
1.janvārī plkst. 01.00 Jaungada balle kopā ar grupu ,,Otto”.
Sākusies biļešu iepriekšpārdošana uz koncertu „Balto Lāču Ziemas pasaka” 15.janvārī plkst.13:00. Ieejas maksa Ls 3,- un Ls 4,Balvu pagasts
28.decembrī plkst.19.00 Gada izskaņas koncerts „Iededz sveci
mijkrēslī zilā” Piedalās Balvu pagasta, Vectilžas pagasta pašdarbnieki.
Balvu pagasta Tautas namā.
Bērzkalnes pagasts
29.decembrī plkst.20.00 Vecgada pasākums Bērzkalnes pagasta
iedzīvotājiem
Bērzpils pagasts
26.decembrī plkst.19.00 Ziemassvētku koncerts un balle Bērzpils
Saieta namā. Pēc koncerta ap plkst. 22.00 Balle. Spēlē Kaspars Maks.
Ieeja brīva.
Briežuciema pagasts
23.decembrī plkst. 9.00 Eglīte pirmsskolas un sākumskolas
bērniem Briežuciema pamatskolā
30.decembrī plkst.20.00 Gada noslēguma pasākums „Salokam
gadu kā krāsainu galdautu”. Pēc koncerta balle. Spēlē Igauņu ģimene
no Gaigalavas. Ieeja brīva.
Lazdulejas pagasts
28.decembrī plkst.11.00 Ziemassvētku eglīte bērniem Lazdulejas
pagasta pārvaldes zālē
Krišjāņu pagasts
27.decembrī plkst.19.00 Krišjāņu pamatskolā Ziemassvētku
pasākums. Piedalās Krišjāņu un Salnavas pašdarbnieki. Pēc pasākuma
spēlēs muzikanti „Sābri” no Salnavas. Līdzi var ņemt groziņus. Ieeja
brīva.
Kubulu pagasts
25.decembrī plkst.15.00 Eglītes sarīkojums pagasta mazuļiem,
kas neapmeklē bērnudārzu un skolu, „Krauklis un Mazā Raganiņa
svin Ziemassvētkus”. Kubulu pagasta kultūras namā.
25.decembrī plkst.19.00„Nāciet, ļaudis, skatīties, Kādas brauca
ķekatiņas....” - Ziemassvētku koncerts Kubulu Kultūras namā
25.decembrī plkst.22.00 Ziemassvētku DISKOBALLE kopā
dīdžeju ČIVIX. Ieeja Ls 1, - Kubulu Kultūras namā
Tilžas pagasts
25.decembrī plkst. 18.00 Svētku koncerts „Ziemassvētku pasaka”,
piedalās pagasta pašdarbības kolektīvi. Balle. Spēlēs grupa “Draugi”.
Ieeja brīva.
27.decembrī plkst.14.00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma
bērniem „Krauklis un Mazā Raganiņa svin Ziemassvētkus”
Vectilžas pagasts
27.decembrī plkst.11.00 Pensionāru pasākums,, Ak, šī dzīve,
dzīvīte…” Vectilžas Sporta un atpūtas centrā
30.decembrī plkst.20.00 Koncertuzvedums ,,Balto domu laikā”
Plkst.22.00 balle, spēlē grupa „Ceļā” Vectilžas Sporta un atpūtas
centrā
Vīksnas pagasts
26.decembrī plkst. 13.00 Koncerts Ziemassvētku noskaņās.
Vīksnas skolas sporta zālē.
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